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Dagordning Årsmöte Attention Sollentuna/Väsby 2022-02-13 

 

Årsmöte 2022-02-13, kl. 15-16.30 

 

Kallade: Alla medlemmar i Attention Sollentuna/Väsby. 

Röstberättigade: Röstberättigad vid årsmötet är enskild myndig medlem som varit 
medlem i lokalföreningen minst en månad före mötet. 
Omyndig styrelseledamot har inte rösträtt i ekonomiska frågor. 
Ledamot i styrelsen har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen. 

Plats: Zoom 

Protokoll: Skickas till alla medlemmar per e-post. Om protokollet önskas analogt 
kontaktas styrelsen. 

Ur stadgarna, 
om årsmöte: 

Lokalföreningens årsmöte skall hållas senast den 31 mars varje år. Om 
föreningen beslutat om 2-åriga beslutsperioder, ska årsmöte hållas 
senast den 31 mars vartannat år. 
Kallelse till årsmötet skall skickas ut minst en månad i förväg via epost 
till medlem som anmält sådan, annars via brev. Motioner skall vara 
styrelsen tillhanda före december månads utgång. Förslag till 
dagordning, verksamhets- och revisionsberättelse samt förslag till 
styrelse och yttrande över motioner till årsmötet lämnas i samband 
med årsmötet eller skickas till dem som så önskar. Röstberättigad vid 
årsmötet är enskild myndig medlem som varit medlem i 
lokalföreningen minst en månad före mötet. 
Om omyndig person ingår i styrelsen krävs målsmans underskrift 
(målsman tar på sig det ekonomiska och juridiska ansvaret). 
Omyndig styrelseledamot har inte rösträtt i ekonomiska frågor. Kassör 
och ordförande ska vara fyllda 18 år. 
Röstning med fullmakt är inte tillåten men däremot kan medlem vara 
med per distans via telefon eller digitalt möte. Medlem har yttrande-, 
förslags- och rösträtt. 
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Dagordning Årsmöte Attention Sollentuna/Väsby 2022-02-13 

 

Dagordning 

1) Mötets öppnande 

2) Fastställande av röstlängd 

3) Fråga om årsmötets behöriga sammankallande 

4) Godkännande av dagordningen 

5) Val av ordförande och sekreterare för mötet 

6) Val av protokolljusterare och rösträknare 

7) Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

8) Revisorernas berättelse 

9) Fråga om fastställande av balansräkning 

10) Styrelsens ansvarsfrihet (Styrelsen får ej deltaga i beslut) 

11) Behandling av motioner och förslag från styrelsen 

12) Fastställande av verksamhetsplan och budget 

13) Val av styrelse 

- Ordförande för två år 

- Val av övriga styrelseledamöter för två år 

- Val av suppleanter till styrelsen för ett år 

- Eventuella fyllnadsval 

14) Val av en revisor och en revisorssuppleant 

15) Val av minst två ledamöter till valberedning 

16) Övriga val 

17) Övriga frågor 

a) Ersättning till styrelsen (Styrelsen får ej deltaga i beslut) 

b) Ersättning till revisor 

18) Årsmötets avslutande 


